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Konferenco de i'opolunive rsitatoj en Unesko-domo uzis

nur Esperanton kiel traduklingvon

Organizi Antaŭkongreson en Pari.w ne
kiel tute esperantistan aranĝon estis
Mona, eĉ gratulinda ideo. Ĉar nia
devizo devas esti: eliri el nia kadro
kaj konigi Esperanton en ĉiuj rondoj,
en éiu medio. La AntaCtkongreso en
Parizo estis fakte Internacia Konfer-
enco de Popoluniversitatoj, kie unu el
la oficialaj lingvoj estis Esperanto.
La francaj esperantistoj organizis tiun
Konferencon, precipe s-roj Petit kaj
Llech-Walter, kiuj apud sia aktiva
partopreno en la Esperanto-movado
estas funkciuloj en popoluniversitatoj
de siaj urboj. La bela kongresa libro
kiu enhavis ne nur la programon de
la Konferenco, sed multajn interesajn
artikolojn kaj informojn pri Parizo kaj
ĝia ĉirkaŭajo, estis presita en franca
lingvo kaj Esperanto. La akcepta ser-
vo- organizita tute laŭ la modelo de
esperantistaj kongresoj, tre bone funk-
ciis.

Unesko disponigis al la Konferenco
preskaŭ la tutan teretaĝon en sia im-
pona palaco en Avenuo Kleber. Dum
la matena solena inaŭguro la granda
salono estis plenplena. Esperantistoj
sidis kune ĉirkaŭ la tabloj provizitaj
per surskriboj de nomoj de la ŝtatoj.
Oni sentis etoson de internaciaj kon-
ferencoj. En la prezidantaro de la
Konferenco estis altaj funkciuloj de
la franca ŝtato, Unesko, popolaj uni-
versitatoj. Ĉiujn paroladojn oni tra-
dukis esperanten.

La laboro en komisionoj estis fruk-
todona. Oni diskutis, ĉiam dulingve ' --
france kaj esperante — pri gia laboro.
pri planoj kiel aktivigi kaj plibonigi
tiun laboron en estont.?co, kaj estas
fondita Unuigo de Popoluniversitatoj
en Eŭropo. La elektita prezidanto es-
tas s-ro Petit. Ĉeestantaj neesperan-
tistoj povis aŭdi Esperanton en prak-
tika uzo kaj mem konvinkigi pri gia
taŭgeco. Esperantistoj siaflanke sper-
tis, kia ĝeno estas ne povi rekte kaj
senpere interkomprenigi sed ĉiun pa-
rolon traduki en alian lingvon. Kaj es-

tis fakte nur du lingvoj, en kiuj - la
konferencanoj parolis, ĉar ĉiuj parto
prenintoj sciis aŭ france aŭ esperante.
Pripensu, kiel tio aspektas, kiam estas
'kvin oficialaj lingvoj!

En la palaco mem trovigas ankaŭ
radiostacio de Unesko, kaj kelkaj kon-
ferencanoj diversnaciaj registris mal-
longan intervjuon en la studejo de la
stacio. Ili diris sian opinion pri la Kon-
ferenco kaj Parizo. Uneskoradiostacio,
laŭ peto, pretas sendi la sonbendon
de la intervjuo al ĉiuj radiostacioj.

Entute la Antaŭkongreso abundis
je programeroj. Apud la tre rezulto
dona labora parto estis organizitaj
oficialaj akceptoj: ée la urbestro de Pa-
rizo certe la plej memorinda. Krome
invitis la ministro por arto kaj kultu,
ro, kaj la urbestro de Versailles. Ĉie la
konferencanoj estis tre afable akcep-
tataj kaj regalataj per glaso da ĉam-
pano aŭ alia luksa franca vino.

Orkestro de la franca Radio-Tele-
vido donis koncerton, tre altnivelan,
de la franca muziko. En la bunta va-
rieta programo la konferencanoj tuis
kaj povis senti parton de ,gaja Parizo'.
Estis prezentataj ludoj kun marione-

UNO-afio kun Esperanto - teksto
jus aperis muitkolore presita afiŝo

en formato 28 x 36,7 cm, montranta
la embiemon de UNO (meze) kun la
flagoj de 81 aligintaj ŝtatoj ĉirkaŭe.
Sube la teksto: „Tago de la Untukintaj
Nacioj -- La 42-an de Oktobro", la
adresoj de UEA kaj ELNA, kaj la ri-
marko: UN Presentation 012157, kio
signifas, ke gi estas la unua afiŝo, a-
probita la 1-an de januaro 1957. Kvan-
kam la sama afiŝo kredeble aperis
ankaŭ kun nacilingvaj tekstoj, tamen
kia disponigo al UEA/ELNA signifas
prezedencan eldonon de oficiala docu-
mento de UNO en lingvo internacia.

toj, unu magiisto montris siajn sorc--
miraklojn, kaj la simpatia aktora pa-
ro Germain kaj Laurence kantis kan-
zonojn kaj tiel amuzis la tutan aŭs-
kultantaron, ke ĉiuj kantis kun ili.
La gajaj francaj kanzonoj transfor•-
mis la pompan salonon de Unesko en
amuzejon.

Ankaŭ la ekskursa parto de la pro
gramo estis riĉa. Vizito de Parizo tage
kaj nokte, ŝipveturo sur Seine kun
tagmango sur la ferdeko, tuttaga ek-
skurso al Versailles kun survoja vi-
zito de la kastelo Malmaison (la fama
hejmo de imperiestrino Josephine Buo-
naparte) kaj de la franca tele-vilago,
kie la tutmonda junularo ricevas in-
strukciojn en la televida tekniko. La
junularo mem konstruis logejojn, sim-
plajn lignajn domojn de tre plaĉa as-
pekto. La tele-vilago ankoraŭ ne estas
finkonstruita. Nigraj, flavaj kaj blank-
rasaj junuloj konstruas novajn do-
mojn. Tamen tio, kio staras jam preta
evidente montras, ke per unuigitaj for-
toj kaj surbaze de interpopola solida-
reco kaj juna fervoro ĉio estas efek-
tivigebla.

La Antaŭkongreso finigiŝ vendre-
don vespere, la 3-an de aŭgusto, kiam
la esperantistoj forvojagis al Marseille
por partopreni la Universalan Kongre-
son. En memoro de ilt ĉiuj restos tiu
Antaŭkongreso, samtempe Konferenco,
kiu per sia organizo kaj programo kon-
tentigis éiujn kaj restas kiel modelo
organizi similajn arangojn en aliaj lan-
doj kaj sur aliaj agadkampoj. La ne-
esperantistaj par•topr•enintoj veturis al
siaj landoj riĉigitaj per unu nova ek-
scio, ke ekzistas neŭtrala internacia
lingvo, kiun oni kutiman nomi artefa-
rita, sed kiu en la praktika uzo mon-
tris sin same kapabla kaj taŭga esti
oficiala lingvo dum internacia konfe-
renco kiel la naciaj lingvoj. Neespe-
rantistoj, kiuj partoprenis la Konfer-
encon, estis iuj aktivuloj sur kampo
de amasa popolkleriga laboro, kaj ilia
favora opinio pri Esperanto povas tre
helpi nin en nia agado.

EMILIJA LAPENNA

!El Heroido 1li.1o.57 )
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En 1958 al Mainz!
Unua Oficiala Komuniko (Okt. '57)

Adreso: 43-a Universala Kongreso de
Esperanto, Mainz, Germanujo.
Telegrafo: Esperanto-Kongreso Mainz
Banko: StSdtische Sparkasse Mainz,

n-ro 2555.
Postiyirkonto: 43-a Universala Kon-

greso de Esperanto, Mainz; Ludwigs-
halen n-ro 3105.
Kotizoj: Cis fino de decembro validas

jenaj kotizoj: kongresano 28 mk., edz
linio de kongresano 14 mk., junul(in)o
ne pli ol 20-jara kaj studentoj 10 mk.

Rabatoj: Plenagaj aliĝintoj, kiuj es-
tas Individuaj Membroj de UEA (t.e.
ricevas minimume la Jarlibron), rajtas
rabaton de 5 mk. Edzino de Individua
Membro ricevas rabaton de duono de
tiu sumo, sed ne la aliaj familianoj.
Unua Bulteno: La 8-a paga, bilde ilus-

trita Unua Oficiala Bulteno, kun listo
de Perantoj, provizore p rogramo kaj
aligilo, estas senpage ricevebla ĉe la
Landaj Asocioj aŭ ĉe la oficejo de la
Universala Kongreso.
Artikoloj: Lokaj esperantistaj soci-

etoj, aligintaj al Landa Asocio, povas
senpage mendi ĉe la Universale Kon-
greso artikolon pri Mainz por klubaj
kunvenoj.
Gluntarkoj: La Loka Kongresa Ko-

mitato eldonis belajn kvarkolorajn
glumarkojn kun la emblemo de la Uni-
versala Kongreso. Ili estas mendeblaj
ĉe la Landaj Asocioj aŭ ĉe la oficejo
de la Universala Kongreso je la prezo
de unu marko (aŭ 4 rkp.) por tri folioj
de po 10 glumarkoj.
Prezidanto de LKK. La ĉefurbestro

de Mainz, s-ro Franz Stein, bonvolis
akcepti la prezidantecon de la Kongre-
sa Komitato.
Statiatiko (gis fino de septembro):

Aŭstrujo 3, Belgujo 6, Brazilo 3, Bul-
garujo 2, Britujo 16, Danlando 3, Eti-
opio 1, Finn•lando 1, Francujo 49, Ger-
manujo 37, Hispanujo 4, Italujo 14, Ja-
panujo 1, Jugosavio 14, Maroko 2, Mo-
nako 3, Nederlando 8, Norvegujo 4,
Novzelando 1, Pollando 3, Portugalujo
3, Svedujo 10, Svisujo 8, Urugvajo 1,
Usono 4. Entute 201 aliĝoj el 25 landoj
(pasintjare sama dato 146 aliĝoj el
20 landoj).

G. C. FIGHIERA.
Konstanta Kongresa Sekretario

El la ,j unulara Mondo.
.;-a.i TEJO-SKIFERIOJ EN LA MON-
TARO DE SALZBURG (AŬSTRUJŬ,

Ankoraŭ ne forpasas el la memoro
de la gepartoprenint.o-j la honege
sukcesintaj skiferioj organizita] de
TEO dum la lasta du vintroj, kaj
TEJO vokas ankoraŭ la esperantistan
junularon al la 3-a skisemajno.

Kiel ĉiaim, en la vintra renkontigo
de TEJO travivos gojajn horojn in-
ternacia gejunula familio. Ĉi tiu orga-
nizajo estas la plej malmultekosta,
kaj tamen la regiono estas !vela kaj
ekzistas skikampoj por ĉiu kapablo.
Korriencantoj ricevos taŭgan instruon.

La logo kaj la mango estos boneg a,j.
La nego certe ne mankos. Do ne estas
risko!

Travivu dek belajn tagojn en vintra
paradizo por entute 450.— aŭstraj ŝil.
(ne TEJO-anoj 490.— aŭstr. ŝil.). La
arango daŭros de la 26-a de decembro
1957-a gis la 15-a de januaro 1958-a.
Ĉiu aliginto ricevos detalan cirkuleron

Certe post ĉi tiuj allogaj vortoj
ĉiu rapidos al la poŝtoficejo por sendi
sian aligon . Ci.n sendu al la organi-
zanto de la skiferio: Heinrich Reiter - ,
Sa•lzburg, I, 557 I Atcstru jo ).
1NTERNACIA SEMINARIO DE

GERMANA ESPERANTO-
JUNULARO.

Sub la honora protekto de s-ro
Franz Stein, èefurbestro de Majenco,
kaj sub la aŭspicio de la Germana
Federacia Ministro por Internaj Aferoj
okazos en la moderna junulargastejo
de Majenco de la 26-a de decembro
ĝis la 1-a de januaro la Internacia
Seminario de Germana Esperanto-
Junularo. En la programo trovigas
prelegoj de eminentaj diverslandaj es-
perantistoj pri aktualaj internaciaj
pr•blemoj, diskutoj pri la vivo de es-
perantistaj junulargrupoj, filmprezen-
tajoj, Silvestra halo kaj aliaj tre pla-
Lraj arangoj.

Pro ŝtata suhvencio la prezo (en-
havanta logadon kaj ĉiujn mankojn)
estos nur 25.— genm. markoj 1'or part-
oprenantoj sub 25 jaroj, kaj 30. -- g.m.
por la aliaj. Parto de la vojagkostoj
sur la linioj de la Germana Federacia
Fervojo estos repagata.

Oni aligu antaŭ la 30-a de novembro
ĉe Germana Esperanto-Junularo. T6/18.
Mannheim (Germanujo), indikante no-
mon, antaŭnomon, precizan adreson,
naskigdaton kaj profesion. Samtempe
kun la aligo oni nagu 10-- g in. srar
la poŝtĉekkonton Karisruhe n-ro 545 77
ad reso: Deutsehe Esperanto-Jugend

in Mannheim) Car la nomhro de geu-
artoprenantoj estas timigita al 50,
tuja aligo estas rekomendinda.

La Federacia Estraro de Germana.
Esperanto-Junularo invitas tutkere al
la „ora" Majenco.

SKIRESTADO DE ESPERANTO-
JUNULARO DE SVISLANDO.

De la 26-a de decembro ĝis la 5-a
de januaro okazos en Adelboden Svis-
lando) la skiferio de Esperanto-Junul-
aro de Svislando.
La prezo, enkalkulanta la logadon, la

mankojn, la asekuron, du ekskursojn
kaj skikurson por komencantoj, estas
90.— svisaj franoj.

Aligojn oni sendu al Cosette Giroud,
Jonquilles 8, La Chaux-de-Fonds (Svis-
lando) menciante nomon, antaŭno-
mon, precizan adreson, naskigdaton,
pasportnumeron kaj skikapablecon.
Kiu deziras lui skiojn, menciu sian
grandon. Samtempe kun la aliĝilo
oni sendu antaŭpagon de sv. fr. 25. -
al Esperanto -Junularo de Svislando,
Zŭrich, poŝtĉekkonto IV 6291. Aligilo
sen antaŭpago ne validas.

Por- aliaj informoj, oni turnu sin
rekte, aldonante internacian respond-
kuponon, al Esperanto -Junularo de
Svislando, Nordstr. 216, Zŭrich, Svis-
lando.

Esperanto-Junularo de Svislando in-
vitas ĉiujn al Adelboden.

* La 9-arr kaj la 10-an de aŭgusto
okazis en Moskvo, en la kadro de la
(ï-a Tutrnonda Festivalo de la .Junularo
kaj do la Studentoj por Paco kaj Ami-
keco, esperantista kunveno, kun la
partopreno de proks. 250 gesamidea-
noj el 26 landoj. Dum la kunsidoj
estis prezentataj pluraj raportoj pri
Ia movado en; diversaj landoj. La ofi-
ciala temo estis „La rolo de Esperanto
por la paco kaj 'la interkompranigo de
la popoloj". Oni prezentis du filmojn
en Esperanto, pri sekvoj la atorn-
bombo en Hiroŝima kaj pri la hun;ara
junularo. La kunveno havas apartan,
gravecon, ĉar neniam antaŭe en la
oficiala programo de Junulara Mond-
festivalo trovigis esperantista kunveno

* La serio de la semajnfinoj orga-
nizitaj de Esperanto-Junularo de Svis-
lando hone progresas. Post la sukces-
plena renkontigo en junio en Les Cer-
nets, sekvis la 13-an kaj 11-an de julio
kunveno sur Albisberg apud Zuriho
kun ln partopreno de 14 gesam,ideanoj.
Malgraŭ la pluvorièa vetero ne mankis
In amuziĝo en la kabano disponigita
de la Esperanto -sekcio de la Natura-
mikoj en Zurilio.

* La 20-an de aŭgusto okazis en
Eudapeŝto la 1-a Landa Esperantista
Junulara Renkonto, kun proksimume
80 partoprenantoj. Bone sukcesis la
ekspozicio kaj la artvespero kun leter-
vespero. Dum la festkunsido la ofici-
alaj junularaj delegitoj ĉe la Festiva•lo
en Moskvo raportis pri la tieaj Esper-
anta] kunvenoj.

• En la kadro de la 28-a Itala Kon-
greso de Esperanto okazis en Varese
la 22-an de septembro kunveno de Itala
Esperanto-Junularo. Partoprenis pr•oks.
30 gejunuloj. La kunsido fiksis la lal )

-orprogramon de Itala Esperanto-Jun-
ularo, por la nova asocia jaro.

Esperanto sen Vortoj

Estas racie ke la homo konsideras
sin mem kiel la kriterion kaj ke li
tion prijuĝas en la proporcio de siaj
spiritaj kaj materiaj dimensioj Ni
tamen scias jam de post longa tempo
ke ekzistas en la naturo kreajoj, kies
organoj superas en subtileco tiujn de
la homo. La okulo de la rabobesto
penetras pli bone tra la mallrimo: la
aŭdorganoj de kelkaj bestoj perceptas
sonojn, kies tremoj kuŝikas ekster la
atingo de la homa aŭdado. La homa
genieco tamen sukcesis trovi rimedon
kontraŭ tiuj mankoj. En la regiono de
la sono ekzistas aŭdiloj kaj laŭtparo-
liloj. Por am'putitaj membroj kaj sen -

dentaj buŝoj oni eltrovis artefaritajn
anstataŭllojn. Por la vido, okulvitroj,
mikroskopoj kaj teleskopoj estis in-
ventataj.

La limo de la ,eblecoj tamen ne estis
elĉerpita. Ekzistas ce rte perilo por
registri pli ekzakte kaj objektive la
aspekton de la ajoj ol la homa vidor-
gano: la fotografio. Eĉ pli ol tio.
Tiu-ĉi miriga perilo posedas la plej
gravajn proprecojn de ideala mond-
lingvo. La sama komuniko estas sam-
tempe direktita al Amerikano, Ruso
aŭ Turko. Krome oni povas per gi
rigardi en la interne de la homa korpo
(Rdntgenfotograflo) aŭ registri di:fi-
nitan movon kvazaŭ gi estus „frosti-
gita". La fotografio kiu ekzistas iom
pli ol 100 jarojn, akiris post la tempo
de la portretoj de niaj geavoj gigantan
parton en la moderna vivo. Tiel la
grandegaj stratafiŝoj kiel plejparte la
rigardallogiloj de la montraj fenestroj
devenas el pligrandigoj de fotogra-
fajoj.

En jurnaloj kaj revuoj la bi:ddo es-
tas ofte la ĉefa parto de la Informado
kaj gi estas, pli ol oni supozas, ja, la
ununuro por kio la leganto trovas
ankoraŭ tempon.

En la kriminalismo estas denove la
fotografajo kiu povas konservi pri
situacioj aŭ objektoj bildon, kiu estas
pli forta ol la homa memoro kaj p re-

cipe posedas nerefuteblan konvink-
forton.

Ankaŭ en la industriigo la foto-
grafio plenumas estimnatan funkcion:
c entoj da kilometroj da tuboj, tra kiuj
la petrolo fluas, estas ekzamenitaj per
la Rŭntgenfotografio pro eventualaj
internaj konstrueraroj en la metalo.
Sed ankaŭ en servo de la pura scienco,
la fotografio plennumas neanstat.aŭ-
eblan funkcion. Sur la monto Palomar
en U.S.A., de kie oni enrigardas la fir-
mamenton zer la plej granda kaj plej
forta teleskopo de la mondo, de post
longa tempo la homa okulo igis nes-
ufiéa. Pro tio estas fotografajoj kiujn
oni faras pri la steinebuloj, kiuj dis-
tanoas milojn da lumjaroj ekster la
atingo de niaj sentorganoj. Ec' novaj
branĉoj de praktika scienco ekestis

pro la fotografio. Per stereoskopaj
fotografajoj, faritaj el aviadilo je alteco
de 3000m, profes000 Belcher de la uni-
versitato de Cornell kaj liaj kunlabor-
antaj specialistoj kapablas konstati cu
la subtero de la montrita surfaco kaŝas
petrolon, diamanten, prahistoriajn fos-
ajojn aŭ landminojn. Oni malfacile an-
koraŭ povas imagi la vivon sen la
fotografio. La homo kiu nuntempe pas-
igas siajn vesperojn antaŭ la televizi-
ekrano, 'tiom sopiras al la „bildo" ke
oni certe povas aserti ke la vida infor-
mado igis pli grava ol iam.

Ke lernejano el la plej malgranda
vilago .scias kiel aspektas Kroetchcv
aŭ Psenhouwer kaj kiel okazas la
eksplodo de la H.bombo, estas sekve
de la fotografio. Kaj se vi mem anko-
raŭ memoras ion de prezidanto Lin
culn, ne estas liaj politikaj agoj sed
ja la portretoj, kiujn Alexander Gard-
ner kaj Mathew Brady faris pri li.

De post la antaŭa milito ni ekkonis
la sensaciajn militajn bildraportadojn,
faritaj de specialaj militfotografi'stoj
kiel Capa, kiu batalmortis en Hindo-
Hinujo.

Pli kaj pli la fotografio endukigas
kiel pervida Esperanto, en kiu kom-
pletaj felietonoj ekestis. Estas pre-
cipe en' Francujo kaj Italujo ke la
fotografia rakontó plivastikis. Per
la nomo „fumetti" oni eldbnis en Ita-
lujo ĉiusemajne dekajn da revuoj,
kiuj enhavas rakontojn preskaŭ kom-
plete konsistantajn el fotografajse-
rioj. Nuntempe, precipe pro la impulso
de Crocenzi, oni preparas la kreadon
de bonkvalitaj fotografaĵromanoj. Alia
kaj tre grava regiono kie la fotografio
ekinfluas estas tiu de la lernejo. Tiu-
rilate estas denove italo, Alvaro Va-
lentini, kiu rakontas en .pluraj revuoj
siajn sperojn kiel instruisto de
la 3a klaso en mezgrada lernejo.
Anstatataŭ la tradicia kaj enuiga
analizo de la klasikaj aŭtoroj, li in-
struas . siajn knabojn kiamaniere
povas figuri plast.ike kelkajn dramajn
partojn de la Odiseo. Plue li instigas
ilin por ke ili esprimu ankaŭ per film-
ado instruadajn temojn. Tiel. oni ek-
havas ege interesan rakonton, en kiu
oni sentas la ekeston de ie latenta
en, la junaj koroj kj kion tiuj junaj
homoj per sia kompleta juneca en;tu-
ziasmo volas esprimi, en kio .ili ver•-
vere sukcesis. Tiurilate mi tuj pensas
pri la granda franca poeto kaj mate-
matikisto, Paul Valery, de kiu estas
sufiĉe konita la sekvanta sentenco:
„Estas senutile priskribi per vortoj
tion, kion oni povas rekte montri per
la bildo". Kaj ankaŭ pri Steichen ni
pensas, la direktoro de la fotografia
sekcio de la Muzeo de Moderna Arto
en New York, la projektanto kaj orga-
nizanto de la grandioza fotografajeks
pozicio „The Family of Man" (la

Homa Familio) kiu en la tuta Ameriko
kaj Eŭropo estas elmontrita kaj al-
logas centmilojn da vizitantoj.

Ankaŭ tie-ĉi la dirajo ..unu bildo
komunikas pli ol 10.0000 vortoj, kon-
firrnigas. Nur aldonis Stelchenc „je
kondiĉo ke la bildo estas akompanata
de 10 vortoj.

Ni menciu ankaŭ ke en la U.S.A.,
la lando de la senlimaj eblecoj, kie
la progresema ideo ofte ekhavas la
plej grandan sukseson, 50 0/ de la
budgeto estas uzata por la peraŭdlaj
kaj pervidaj instruiloj. Ankaŭ nin goj-
igis la hazarda legado de citajo el
artikolo de la „Jamaica Times" de 27.
2.56, pri fotografia konkurso, kiu en
tiu malproksima lando precipe por la
lerneja junularo estis organizita de la
fivmo „Gevaert".

La paroloj, kiujn direktas la ĉees-
tanta Instruada Ministro de Jamaica
al la publiko, okaze de la l►remidis-
donado malkovrigas al ni samtempe
la akutan socian aspekton de la foto-
grafio: „La valoro de la fotografio
kiel priskiibanta bildo estas precipe
taŭga por disvastigi sciencon kaj in-
formadon. La fotografio estas taŭga
por progresigi ĉle la edukadon kaj
ja precipe en lando kiel la nia kie
multaj homoj ne jam povas legi".

Ververe la fotografio ŝajnas esti la
plej forta tio por instrui konon, kiun
la homo iam eltrovis.

Pro tio ĝi ludas tiel gravan volon en
tio kion la Unesko nomas „basic edu-
cation" (baza edukado), tio estas: ega-
la kleriga bazo por ĉiuj landoj en la
mondo, kiu verŝajne ankaŭ estas la
necesa kondiĉo por la interkonsento
de la popoloj.

(dak igo s. p. .5)

50 JAROJ F.L.E. EN HAGO.
La sekcio Hago de F.L.E. festis la

27an de Septembro sian oran jubileon.
Post la malfermo de la prezidanto, s-ro
J. Ver'br-uggen, oni aŭdis pere de son-
bendo la paroladon de Dr. W. Drees
en kiu li sciigis ke s-ro K. H. Meyer,
unu de la fondintoj de la distrikto
estas honorita per la medalo ligita
al la ordeno de Oranje Nassau en ar-
ĝento. Post tiu ĉi grava memento oni
donis la okazon gratuli la estraron kaj
multaj kaptis tiun ĉi okazon, i.a. s-ro
ten Have nome de ta ĉefestraro de
F.L.E., f-ino Oosthoek por L.E.E.N.,
s-ro Smit prezidanto de la Sud-Holan-
da distrikto kaj s-ro Burger prezidanto
de la Haga sekcio de L.E.E.N. Muziko
de akordionorkestro, deklamo de Nelly
Roeters kaj jonglistoj amuzis la ĉeest-
antojn. Bedaŭrinde via raportinto de-
vis dum la paŭzo forlasi la festsalo-
non por ankoraŭ noktmeze esti hejme.

P. Oosthoek.
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KOMUNIKOJ DE LA ĈEFESTRARO
Al la Sekciaj estraroj

En la septembra numero de N.E.
vi povis legi artikolon, kies titolo estas
„Internaj Aferoj" kaj kiu ĉefe rilatas
al la laboroj farotaj por la nova la-
borsezono . Ankaŭ en ĉi tiu artikolo
temas pri internaj aferoj sed laŭ alia
vidpunkto. Laŭ la artikolo 22 de la
Statuto kaj 56 de la Interna Regularo
la ĉefestraro devas gvidi la unuigon
aplikante la paragrafojn de la Statuto
kaj de la Interna Regularo, kaj guste
tial gi- nun turnas sin al vi por aten-
tigi vin pri kelkaj punktoj, kiuj ofte
ne ĉiam estas prizorgataj.

Por ke la kunlaboro inter la sek-
cioj kaj la ĉefestraro povu funkcii
glate estas vere necese •ke la kontakto
inter la ĉefestraro kaj la sekc"oj estu
kiel eble plej intirna.

Tial la èeestraro urge petas vin, ke
vi bone legu la Statuton kaj la In-
ternan Regularon kaj speciale atei tu
kaj agu tart ili, la paragrafon 13 de
la Statuto kaj la paragrafojn 13: 16;
33; 36; 38; 50; 60; 61; 62; 03 de la
Interna Regularo.

2e regule informu la ĉefestraron
kiam okazos io grava en via skecto
aŭ se vi havas specialajn planojn.

3e ensendu diversajn skribajojn ĉiam
(justaten pe al Ia justaj fukciuloj ekz.
a. en januaro la rnembrolisto en trioblo

al la generala sekretariino.
b. la donacantlisto al la generala kas-

isto kaj al la Administrantino de
„De Esperantist" S•ino L. de Vries-

Kanning, IJsselstr. 41B, Gronir gen.
c. eventualajn ŝanĝojn en la noniitaj

listoj, kiel eble plej baldaŭ al Ia
respektivaj personoj. Sub a kaj b.

d. kotizpagojn ĉu por membroj ĉu por
donacantoj ĉiam en la girkonton
No. 34563 de L.E.E.N., Amsterdam
kun detala indiko por kiuj perso-
noj la pagoj validas.

e. sendu antaŭ la 15a de januaro
vian jarraporton, konsultinte la
demandliston kiun vi ia antaŭan
jaron ricevis.
La jenaj ĉefestrarantoj eksigos en

1958 pro la flnigo de la dejorperiodo.
Ili estas tuj reelekteblaj. S-ro B. J.
Albers, S-ino L. de Vries - Kanning
kaj S-ro P. M. Mabesoone.

Aliajn kandidatigojn vi povas en-

sendi gis la 1-a de marto 1958 kune
kun la deklaro de la koncerna kandi-
dato, ke li/ŝi akceptos la eventualan
elekton.

Eventualajn proponojn por la jar-
kunveno vi ensendu nepre antaŭ la
15-a de januaro, ĉar ili estas presen-
daj en la februara numero de Ned.
Esp.

Daŭrige al niaj komunikoj en la
septembra numero ni povas nun sciigi
al vi ke jenaj punktoj efektivigis:
1. La kongresa regularo estas preta
kaj sendita al la aliaj ĉefestraranoj
por prijugo.
2. La C.E.D./5 dokumento: 70 jaar In-
ternationale Taal estas presita. Ni ha-
vas 2000 ekz'n kiuj estos sendataj al
la parlamentanoj, komunuaj estrara-
noj, direktoroj de mezaj lernejoj, rekt-
oroj de gimnazioj, inspektoroj pri la
instruado, porfremdulaj oficejoj k.t.p.
3. La V.P.R.O. disponigos al ni 5 min.
da elsendtempo. La arango estas en
preparo.
4. La gumitaj bendetoj ŝajnis allogaj.
Ni komencis presigi 5000. Baldaŭ mon-
trigis ke tiu kvanto ne sufiĉis, kaj ni
mendis denove 5000 kaj fine anlcoraŭ
3000 ekz'n.

Intertempe la A.E. daŭrigis siajn
„kunsidojn" Dimanĉo la 6-10-'57 estis
sufiĉe streĉa tago, ĉar tiam ni pri -

traktis ĉiujn prokrastitajn aferojn.
Pro diversaj kaŭzoj la projektitaj
grandaj kunvenoj en I-Iago kaj Arnhe-
mo ne estos efektivigeblaj. Anstataŭ
tiuj kunvenoj la A.E. projektis aliajn
pri, kiuj vi siatempe aŭdos. La dis-
triktoj ankaŭ •e.staz fiksitaj kaj pri
diversaj aliaj proponoj kaj decidoj ni
informos vin en la gust.a tempo.

E1 Niaj Sekcioj
Jan. Vis, P. L. Takstraat 64, Zaandam

Denove ekaperis Esperanto kurso en
la nederlanda jurnalo „De '1'yphoon"
en Zaandam. Dum 26 semajnoj la
redakcio disponigos spacon al la espe-
rantistaro por aperigi Esperanto-leci-
onojn. Oni tre gojas l-iro tio kaj vi
komprenas ke ni tre ŝatas simpation
el eksterlando. Bonvolu sendi vian
kontentecon pri la apero. Se iu volas
korespondi kun iu el la li-nantoj an-
kaŭ skribu al Poŝtkesto 101 Zaandam
Nederlando.

Por la bona ordo ni sciil;_. ,, ke la te-
lefon-numero de S-ro de Wolf, Haar-
1em nun estas 5 6 1 3 3. Bonvolu noti,
eble vi bezonas gin.

La nova sezono komencigis. ĉu vi
havas materialon por diskonigi Espe
ranton? Ni havas ankoraŭ sufiĉe da
„flavaj broŝuroj" prezo po F.0,08.
Ankaŭ limigitan kvanton de la fald-
folio C.E.D./5 ni havas. Mendu ambaŭ!
Ili estas taŭgaj informiloj pri nia
lingvo.

NIA GAZETAR'SERVO nun denove
hone funkcias kaj ni petas ĉiujn memb-
brojn sendi ĉiujn gazet-eltranĉojn te
mantajn pri nia lingvo al la gvidanto
de nia servo, S-ro D. Ponti, Eendrachts-
weg 7, Rotterdam C. Estas tre dezi-
rinde ke en tiu sekcio oni nomu per-
sonon, kit" kolektu la eltranĉajojn de
la membroj kaj sendu ilin kune al la
gazetan-servo, ĉar ju pli sistemo ni
faras tion des pli bone la servo povos
labori kaj akiros bonan superrigardon
pri la gazetoj kiuj generale aperigas
ion pri nia lingvo.

ALVOKO. Niaj eks-ĉefestraranoj
certe memoras, ke L.E.E.N. antaŭ la
dua mondmilito disponis pri kelkaj pro -

pagandkestoj. Tre verŝajne ili dum la
milito ie „subakvigis" sed la ĉefestraro
nun tre ŝatus ricevi informojn ĉu ili
jam „superakvigis" kaj kie ili nun tro -

vigas. Ne gravas se la iama enhavo
ne plu estas tute en ordo, sed la C:ef-
estraro intencas denove ordigi tiun af-
eron por ke post iom da tempo la sek-
cioj, kiuj deziras tion povu disponi
pri la kestoj kiam oni volas organizi
ian ekspozicion. Ĉiujn komunikojn
tiurilate oni sendu al nia prezidanto
S-ro F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepen-
veen. Anticipe koran dankon.

ANONCO
Reprezentantoj
kiuj interesigas pri profidona

vendo de bonkvalitaj germanaj
produktoj al industrioj, admini-
stacioj kaj aliaj grandkonsum-
antoj skribu al Chemische Fa-
brik Crailsheirn (Wartt).

Pistoriusstr. 18 —:50

Retina medalo
por laborista esperantisto

Okaze de la jubileofesto pro la 50-
jara ekzistado de la nederlanda labo-
rista Esperanto-asocio FLE, la ĉees-
tanta k-do K. H. Meijer, unu el la
fondintoj de la asocio, estis dekorata
per la arĝenta honora medalo de la
Ordeno Oranje-Nassau. Je tilt  okazo
direktis la ministro-prezidanto. D-ro
Willem Drees, al la kunvenintaro sur-
bendigitan salutparolon. La medalon
transdonis al s-ro Meijer la prezidanto
de la Haga distrikto de FLE, s-ano
.1. Verbruggen.

U. E. A.
LA SITUACIO EN USONO

En la oktobra numero de nia revuo,
sur pago 3, la leganto povis legi deci-
don de la komitato de UEA, laŭ kiu
la nomita komitato alvokas ĉiujn por
intercompi ĉiajn rilatojn kun S-ro Con-
nor kaj kun „Amerika Esperantisto"
kaj malpermesas al la ĉefdeligitoj kaj
perantoj por ankoraŭ prizorgi abonojn.

Sekve de tio, D-ro William Solzbacher
( adreso: 6030 Broad street. Washington
16 ; D.C. USONO) dissendis leteron
kaj deklaron. En la letero li diras ke
tia agmaniero ne estas inda de kultur-
movado kaj eĉ dangera por la estonto
de la E-o. movado. Li diras ankaŭ ke
lia ideo estas ke 20 gis 40 esperantis-
otj, eminentuloj ĉiuspecaj kaj ĉiuten-
dencaj, subskribos la deklaron. Se iuj
volas unue scii kiuj estas la aliaj sub-
skribantoj, ili indiku tion kaj tiam
D-ro S. ne uzos ia nomon de tiuj. En
la cirkulero D-r -o S. diras esti informita
ke la decidon kaŭzis precipe malkon-
tenteco pro artikolo en kiu 9i kritike
prijugas libron kaj opiniojn de la gene-
rala sekretario.

.,Atendata I' Savanto"
Broŝuro eldonita de la. AMO-akrrdemio
el Japanujo. Adreso: TENMOR1 Ko-
^iji, Ailiken. KonrPilis kaj tradukis
Kotohiko Mac-ubar•a. 39 pagoj. 2 res-
pondkup.

La broŝuro mencias ke gi estas eldo-
nita okaze de la naskigtago de nia Sin-
joro, la 10-an de marto 1957 (!). Ĝi
venas de iu Kristana religigrupo kaj
unu el la fotoj pri kiuj ni devas diri ke

estas tre belaj, montras monahinojn
kiuj tute similas al Rom-Katolikaj mo-
nahinoj. Tiu eldono montras ankaŭ en
kiu tre granda mezuro ankoraŭ tre
multaj homoj ne kontentikas per la
hodiaŭa materialista vivo kaj sopire-
gas al spiritaj fundo kaj celo de la
vivo. Ni, kiuj legis la broŝuron, ŝatus
tamen pli precizajn informojn. Frazo
kiel ekzemple sur pago 26 „ .. en la
interno de Dia koro estas ne sole la
Krista-rtoj de-^la mondo, sed ankaŭ la
sekvantoj de aliaj plej diversaj relr-
gioj. Tia tut-isma Dikoncepto forestas
el la Nova Testamento" sugestas tre
multe; sed la aŭtoro foje precize pr•is-
kr-ihu kion li kredas, kaj en kelkaj
klaraj punktoj diru sian instruon. Kaj
kiam mi legas sur paĝo 29: ,,.. multaj
malsanuloj fizikaj kaj spiritaj estas
kuracitaj sennombre" mi emas deman-
di kiom da kazoj estas notitaj? priskri-
bitaj? de kiuj aŭtoritatuloj aŭ kom-
petentaj sciencaj institutoj kontrolitaj?
Devas ja ekzisti ebleco por kontroli
kion oni asertas! Sur la lasta pago
trovigas la himno: „La Amo de nia
Sinjoro" kaj tiu poemo strange memo-
rigas pri niaj Flandraj mistikuloi  dr'
Mezepoko. M. M.
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ESPERANTO
KAJ LA UNIVERSALA EKSPOZICIO

EN 13RUSELO '58

La komitato de tiu ekspozicio al-
prenis Esperanton inter la lingvoj je
kiuj oni povas okazigi ekzamenojn
por libervolaj gvidantoj kaj traduk-
antoj dum tiu ekspozicio. La sukces-
ontoj havas rabaton (je unuopa eniro:
20 anstattaŭ 30 frankoj; kaj , .abono
por :350 anstataŭ 500 f.) La gesamide-
anoj sekve bonvolu skribi al la liga
sekretario por sciigi ĉu ili deziras
partopreni la ekzamenon (sola post-
ulo: kapabli sufiĉe flue paroli) kaj
kiujn tagojn aŭ eĉ semajnon ili povos
disponigi. La B(elga) Clentra) E(s-
perantista) priserĉas la eblecon por
havi lokon en la „Bonvenigocentro"
aŭ iun montrofenestron en la vico de
la aliaj standoj.

UNIVERSALA
ESPERANTO-ASOCIO 1958

La jaro 1957 rapide alpaŝas sian
finon. Jam alvenas la momento en
kiu la fidelaj membroj renovigas sian
membrecon pagante sian kotizon por
1958, kaj la plej taŭga momento en
kiu novaj sin envicigas en la intern icia
armeo de la pacaj batalantoj por
Esperanto.

UE.A. informas, ke la kotizoj por
1958 laŭ la decido de la Komitato
dum la Kongreso de Marseille estas
jene fiksitaj:
MJ. /membro kun jarl-ibr•o/ 	 85 b.fr.
MA. I mem bro-abonanto: revuo +

	

jarl i.bro) 	 170 b , fi
MS. I mnernbro-subtenanto:

	

revuo + jariibro / 	 255 b.f r.
Patrono:1700 bi r.
Dumviva mem bro: 	 3400 b.fr.
Abono sett m.em breto: 	 125 b. f r.

Ankaŭ por 1958 junuloj ĝis la ago
de 21 jaroj inkluzive estas akceptataj
kiel individuaj membroj de UEA je
duono de la normalaj kotizoj. Ili do
honvolos klare indiki sian naskig-
.jaron.

Baldaŭa transpago per pĉk 4161.35
a1F. Couwettberg, Blankenberge, UEA-
peranto por Flandra Ligo Esperantista,
evitigos al la membroj malagrablan
interrompon aŭ prokraston en la als-
endado de la revuo.
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EEN SERVAESNUMMER
VAN DE V.T.B.-V.A.B.

De Vlaamse Toeristenbond en de
Vlaamse Automobilistenbond hebben
het nummer van 16 september 1957 van
hun halfmaandelijks tijdschrift gewijd
aan de destijds veelomstreden maar
nochtans hoogbegaafde en diepgelo-
vige kunstschilder Albert Servaes. Wie
herinnert zich niet de wederwaardig-
heden van zijn beroemde Kruisweg?
In bijdragen van Louis van den Bos-
sche, Walther Vanbesselaere, E. P. de
Blaere, Urbaan van de Voorde, Z.E.H.
d'Havé en Rita Hostie' vorder. de La-
temse kunstenaar en zijn voornaamste
werken uit zijn vroegere artistieke
werkzaamheid en ook uit zijn huidige,
Zwitserse, periode grondig belicht en
besproken. Het tijdschrift is overvloe-
dig verlucht (Kruiswegen, portretten,
Zwitserse landschappen enz.) en bevat
uitsspraken van Paul Claudel en Cyriel
Verschae,ve, benevens een opsomming
van plaatsen waar zich werk van Ser -

vaes bevindt. De artist en zijn ge-
wrochten worden uit verschillende
oogpunten, ook het religieuze, be-
keken.

Een toe te juichen initiatief van de
V.T.B. en de V.A.B., de volle aan-
dacht van hun talrijke leden- en le-
zersschaar te vestigen op deze figuur,
een der grootste in de Vlaamse kunst-
wereld van deze en de onmiddellijk
voorafgaande generaties. Geen Vla-
ming, die belang stelt in de evolutie
van de Vlaamse schilderkunst, mag
verzuimen .dit hoogst interessante
nummer te lezen! Deze aflevering van
.,De Toerist" of „De Autotoerist" is te
bekomen in de kantoren van de V.T.B. -

V.A.B. tegen resp 7 of 10 F.

Ida.ïirigo de p. 3)

GRAVA NOTO:

Se la intereso estus sufiĉe granda,
la firmo Gevaert aperigos estonte pu-
blikigojn pri fotografiaj problemoj.
Tial ne hezitu kaj sendu vian opinion
aŭ proponojn al „Gevaert Photo-Pr•o-
ducten N.V., Antverpeno (Mortsel) -
Belgu jo.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO EST AS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke c .r..1-,en en uitleendienst:
Mej. Th. v. d. Reijen. Rijksstraatweg +J , . .t.,: ?m N.
Penn.m.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, AuL3;eruam-Z. Postr. 34563, tel. 734601
Adm.Ned. Esp.: P.M. Mabesoone, Pythagorasstr.122, Amstei dam-O.
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122,Amsterda►n-O. Postrek. 76915,
Bibliotheek: E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 B ►dhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-Leid. F. Weeke, IJaseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

Flandra Ligo Esperantista.
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalc nastraat 29, Kortrijk_
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. S4935.
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Jok. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C.4161.35.
Bedakelo F.E.: Drs. Fero. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso: H. Pirennelaan 25, Gentbrugge.
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Charles Baudelaire. LA FLOROJ DE
L' MALBONO. (Kompleta eldono ar-
anffita nova ordo kaj sekvata de
LA DEFALAjOJ kaj de FRAGMEN-
TOJ. Redaktis K. Kalocsay kaj G.
Warinyhien. 400 p. 16 x 22.5.
Prezo: 2.40 usona j dolaroj. El don is : J.
Régulo, La Laguna. 1957.)

Ne estas sekreto, ke la artama pu-
bliko ne per senrezerva entuziasmo
siatempe akceptis la verkon de Ch.
Baudelaire 1821-1867), ke proceso
ĝin atendis kaj kondamno ĝin frapis.
Gi ne guis pli enviindan sorton ol
,.Madame Bovary" de Flaubert. En
siaj muzeoj la titma Parizo ne ŝparis
sian admiron antaŭ bildigoj de mito-
logiaj intimajoj. Sed kiam Manet en
siaj „Lunĉo sur la herbo" kaj jOlim-
pra" anstataŭigi 's ian ne tro sindete-
nan nimfon aŭ samkvalitan diinon
el la antikva Olimpo per modelo pluk-
tita sur Pariza strato, la indiigno
apenaŭ konis limojn. duj konciis kiel
profunde la kancero de la malvirto
rodas en la socio, sed la honesta mal-
kaŝemo de verkisto aŭ pentristo ilin ŝo-
&u's. Kaj hipokrite kondamnante la sen-
vualigon, ili provis sin konvinki, ke la
honoro de d a patrujo estas savita. Spi-
rito de la epoko.

Necesis jaroj antaŭ ol ekestis pli
justa prijuĝo. Kio ne malhelpas, ke
ankaŭ nuntempe multaj kun malŝato
sin deturnas de la Floroj de 1 ' Mal-
hono. Ahomenindaj ŝajnas la cinikaj
poemoj pri Diboĉo kaj Morto al tiuj
kiuj serĉas en; arto oazon de konsola
belo.

Sed malgraŭ ĉio staras la fakto ke
Baudielaire pruviĝis beletra geniulo
kies influo dominis la jarcentfinan
senton de dekadenco. Kaj le-gantoj kiuj
hazarde aŭ intence flankelasis ]ian
verkon, devas konstati, ke ŝatata j
aŭtoroj kvazaŭ kun fiero citas la
nomon Baudela re aŭ aludast Ilian
spiriton, liajn poemojn.

Estas la granda merito de „STA-
FETO", ke ĝi ebligis la aliron al la
liriko de B. al tiuj kies beletra sci-
volo tiel vekiĝis aŭ sproniĝis, kaj
kiujn la lingvaj malfaciloj de la mi-
ginalo fortimigis.

Ĉu troige, nomi titana la taskon
al kiu sin jungis areto da eminentaj
esperantistoj-poetoj, eĉ se inter ili
trovigas kompetentuloj kiel Kaloc-
say kaj Waringhien? Fidela traduko
de poeziajoj, en kiu ankaŭ retroviĝu
la delikata ludo de sonoj kaj riitmo
de la originalo apud la samaj ver-
solongo kaj rimjskemo, ŝajnas nefar-
ebla fortoprovo. La tradukintoj spitis
la sendankan laboron, „fr-untoklinaj

sub peno versofajla" ili klopodis
„stumblante sur la vortoj kiel sur
ŝton' pavima

Por iam trafi al 'verso delonge
enanima". 	 •

Kaj sukcesis, kiotn sukcesi oni '.po-
vas en tia delikata entrepreno. Tio
estas: bonege, kvankam ne ĉiam cent-
procente.

Oni apenaŭ povas kredi al siaj
okuloj, konstatante kiel laŭvorte preci-
ze la traduko refandas la francajn ver-
sojn en..laŭoriginala muldilo, kiel mon-
tru hazarde prenita specimeno ĉe mul-
taj montreblaj. P. 274:
„Cu revis vi pri tiaj helaj kaj brilaj

horoj,
Kiam vi la eternan promeson teni

venis,
Kaj sur azen,° milda vi rajde

trapromenis
• Vojojn kovritajn tute per 'palmoj kaj

per floroj,"
france: „Rêvais-tu de ces jours si

brillants et si beaux,
Oŭ tu vins pour remplir 1' éter-

nelle promesse,
Oŭ tu foulais, monté sur une douce

ênesse,
Des chemins tout jonchés de

fleur et de rameaux,"
Aŭ jena versoduo p. 95:
„Ho besto senindulga, kruela,

al mi karas
Eĉ via frido, kiu vin nur pli

bela faras!"
por: „Et je chéris, 6 bête impla-

caple et cruelle!
Jusqu'à certe froideur par oŭ .tu

m'es plus belle!
Aliloke, rigora observo de versiongo

iom perfortas majstran koncizecon,
kiel p. 236.,
„En vin mi falos' planto-deven.a ..

ambrozio,
Trezora grajno seme jetita de 1'

Sinjoro."
Kontraŭ: „En toi je tomberai,

Végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par 1'

éternel Semeur,"
Jen kaj jen aldono ŝajne malgrava

aŭ vorto pli zorge elektita igas la tra-
dukon pli travidebla ol la tekst° de la
poeto mem. Ekz. p. 248:
„Kadavr' senkapa kuŝas; rivere

el ĝi sinkas
Al la kuseno soifega

Vivanta ruĝa sango, kiun la tolo
trinkas

Kun avidec' de kampo seka."
Kie B. skribas: „désaltéré".

Pli oftaj tamen estas' la versoj kiuj
ne atingas da tujan klarecon de la
francaj. Komparu p. 243:

A nïleioj, 	

Ni kuru post miraĝo fora "
Kun: „ . C'om.4mme deux anges, 	

Suivons le mirage lointain "
Aŭ parolante pri ŝipoj, p. 141:

„Por esti la filoj
De viaj deziroj
Alvenis de l'mond-ekstremo."

Por: „C'est pour asouvir .

Ton moindre désir
Qu' •ils viennent du bout du

monde."
Certe, la kruelaj postuloj de la nepre

imitenda franca formo devigis la tra-
dukantojn ai kontraŭvolaj oferoj. Fo-
jon post fojo la posedaj adjektivoj (89:
tes flammes; 137: mes yeux; 145: ta
main; 145: mon coeur, k.t.p.) forfalis
por gajni silabon... kaj kripligi la el-
vokan forton de la verso. Dum aliloke
ian naturan fluecon lamigas ŝtopvor-

toi „ja, jam, jen." (p. 76; 79; 82; 84;
155 k.t.p. )

Nu jes, la Formo montriĝas mal-
milda amatino. Gi ankaŭ trudos mal-
fortojn: p. 91, „eltrinkos mia koro
larygute" (à grands flots); 261, „mia
sango falas" (coule à flots); 267,
„la suspiroj de l'koroj adorantaj pasas
kiel incenso sur rozoj de nardeno"
i sur un jardin de roses).

Gi pelas onin sur la terenon de la
poeta licenco:
202: „dekor' simila animon de aktoro"

(simila al),
208: „mia koro rebrilas ĉiujn viajn

virt-agojn" (resplendit de toutes
v os vertus) ;

214. „la hom' ŝanĝiĝas best' rabanta"
(ŝanĝiĝas al);

270: „Kranion de ]'Homaro sidas pro -

fana Amoro" (Amoro sidas sur...).
Gi stumpigas derivajojn: 128: „ŝan-

cele" (anst. ŝanceliĝe);
179: „delektas" (anst. delektiĝaŝ`);
260: „éntombos" (entombigos) ;
232: „virgino" (virgulino).

Aŭ alimaniere ŝrumpige trodensigas
la esprimilon:
119, 286: „fermas" (t.e. ĉirkaŭfcrmas) ;
143: „L'espero blovigis" t te. hioves-
tingiĝis) .

Oni ege malpravus tamen, se pro
kelkaj tiaj mankctoj - apenaŭ eviteblaj
'cetere — oni preterrigardus la multon
bonegan. Ĉiu traduko, en iun lingvon,
pagu tributon: e1 tio neniu eskapos.
„STAFETO" povas fieri pri tiu perdo
en sia jam enviinda krono.

Enkonduuko biografiaj notoj kaj ko-
mentario pri la poemaro ankoraŭ kon-
siderinde plivalorigas ĉi tiun eldonon.
Tro ofte „normalaj" homoj mokas ar-
tistojn ,;kiuj vagas ĉe la limoj de fre-
nezeco, aŭ eĉ pli fore" kaj ŝultroleve
ignoras ilian verkon. La enkonduko
komprenigas el kia materio la poeto

Vizito al Japanio
Post vajago al Indonezio mia ŝipi,

la vaporŝipo „Aalsum", ricevis ĉar-
ton de la K.J.C.P.L. por ĝia Japanio-
Afriko-Linio. Do ni forlasis Sura-
bajon, veturante al Kobe en Japanio.

Kompreneble tuj post la sciiĝo pri la
arto mi skribis al la delegito de UEA

en Kobe kaj informis lin pri mia al-
veno.

Ni alvenis en Koben la 25an de
Julio. Nur kelkaj horoj post la alveno
venis sur la ŝipon samideano el Kobe,
S-ro Yuri por „aŭdi miajn dezirojn",
kiel li mem diris. Li informis min pri
kelkaj sciindajoj en Kobe kaj prome-
sis fari sian eblon trovi Esperantiston
kitt povos akompani min por helpi al
mi fari aĉetojn en la urbo. En la
posttagmezo li telefonis al la ŝipo ke
li trovis amikon kiu volos akompani
min. En la vespero resonoris la tele-
fono mi aŭdis la voĉon de la sinjoro
kiu akompanos min tiun vesperon. Li
prezentis sin kiel s-r -o Kijoŝi Matu-
moto, instruisto pri historio kaj geo-
grafio en la Takatori-Liceo. Li informis
min ke li venos je la oka por poste
kune viziti la urbon. Guste kiam mi
demetis la aŭdilon sur la hokon, mi
aŭdis Esperanto-voĉon malantaŭ mi
Ĉu tuta Nipon esperantigis? Estis sin-
joro kun letero de la telefoninto, s-ro
Matumoto, ĉar li ne fidis telefonkontak-
ton pro la pluva vetero. Je la oka
venis s-ro Matumoto kune kun juna
amiko, kiu estas lernanto de la Taka-
tori-Liceo. Ni nun dio estis triope. En
mia kajuto ni iom babiladis, sed
post kvaronhoro venis ankoraŭ du sin-
joroj. Mia kajuto estis plenplena de
homoj. Evidente kiel ventoblovo iris
tra la urbo ke Esperantisto el mal-
proksima okcidenta lando alvenis.

Kvinope ni iris al la urbo. Ĉar mi
estas judo-diletanto, mi deziris a-
reti kelkajn judokostumojn en la
patrolando de tiu sporto. Tial
nia grupo unue iris al tia speciala
butiko por judo kaj kenclio, la sola
en la urbo.

Ho kiel bela kaj samtempe stranga
sin montris tiu urbo al mi. Gi havas
proks. 1.000.000 da enlogantoj, do pres-

estas tranĉita, kial kaj en kiu direkto
liaj sentoj akriĝis. Tirante ligan fad-
enon tra lia verko, ĝi montras lian
lukton kontraŭ la dura vivo. Lukto kun
rnalegalaj fostoj, en kiu la homo, tro
febla, malvenkos. Sed oni memoru.
ke malvenko neniam trafas tiujn, kiuj
senkuraĝe rezignas antaŭ la batalo.

Precize pro la trafa komentario,
ankaŭ Ia poeziamanto kiu kapablas
senpere legi la originalan tekslon bon-
venigos ĉi tiun eldonon.

Cu necesas aldoni, ke la eldonisto
prezentas la libron kun sia jam tra-
dicia bongusto?

F. Cotrwenberg.

kaŭ samgranda kiel Amsterdamo, sed
la amplekso estas pli malgranda. Ko-
be kvazaŭ kaptiĝis inter la maro kaj
la montaro. Tial la urbo ne estas lar-
ĝa, eĉ tre mallarĝa, sed sufiĉe longa
laŭ la marbordo de la Golfo de Osaka.
Plue la homoj ne postulas multe da
logspaco. Kiajn domojn mi vidis. Mal-
altaj pordoj kiel en Nederlando an-
koraŭ en malnovaj farmdomoj. Kiaj
porpupaj aŭtobusoj- Ili estis altaj 1.80
m kaj mi mezuras 1.85 m. Rezulto: mi
preskaŭ ne povis eniri la aŭtobuseton
kaj poste ne povis forlasi ĝin, ĉar mi
estis kapita inter du seĝetoj.

Telefonilojn mi vidis ruĝajn, bluajn
kaj nigrajn. Kaj kiom da virinoj sur-
strate! Nekalkuleblaj! Mi vidis gejŝojn
en belegaj pompaj vestoj. Sur la dorso
ili portis sian mortotukon. Laboran-
tajn virinojn mi vidis, ,portantajn la
infanojn en larĝa tuko sur la dorso.
Mi vidis virojn, vestitajn en blanka
trikvaronpantolono kaj trikvaronki
mono kun larĝa nigra aŭ alikolora
zono ĉirkaŭ la talio. Ili marŝis sur tre
altaj lignaj sandialoj. Antaŭe tio estis
vestajoj kiam oni iris al la banejo.
sed nun oni portas tiujn vestojn sur -

strate kaj hejme.
Mi vidis la homojn laborantajn en

siaj laborejoj. Post la deka ili ŝovis
siajn fabrikajojn éu ceramikajojn,
flanken, disvolvis siajn dormmatetojn
kaj ekdormis. Kia interesa urbo!

Post mallonga tramvojaĝo kaj iom
da promenado ni atingis la judo- kaj
kendobutikon. Dum miaj aĉetoj mi
vidis malantaŭ vitrajo paperruletojn.
Mi demandis kia ili estas. La vendisto
montris ilin al mi. Ili .?stis diplomoj
de prapatro lia, kiu estis kendoéam-
piono. La paperoj enhavis helajn des-
egnajojn kaj tekstojn en hele pentri -

taj japanaj litersignoj. Mia amiko,
s-ro Matumoto, kiu estas Ken.dano,
rakontis ke li jam 20 jarojn loĝas
en Kobe kaj ĉiam faras siajn sporta-
é'etojn en ĉi tiu butiko, sed ke li an-
koraŭ neniam vidis la paperrulojn.
Okazas nur malofte ke fremdulo,j vi-
das tian antikvajon, ĉar la diplomoj
estas proks. 300 jaraj.

Poste ni promenadis tra la belaj
butikstratoj Motomaĉi kaj Tor-Riad.
Kiel malkaraj kelkaj artikloj estas:

Ni vizitis belan teodomon. La mu-
roj, ŝtupan-apogiloj, seĝoj kaj tabloj
konsistis el bela skulptita ligno. Sed
Mel etaj tiuj tabloj kaj seĝoj! El la
radio sonis Japana muziko: kantisto
kun japana citro; al nia okcidenta
orelo stranga sed ne malagrabla.

Alian tagon mi vizitis Japanon, pro -

fesoron pri la angla lingvo, hejme;
tiel mi havis la okazon vidi Japanan
domon ankaŭ interne. En la portalo.
kiu brilis pro pureco, mi devis demeti
la ŝuojn kaj en miaj ŝtrumpoj mi eni-
ris la puregan ĉambron.

Mia gastiganto kaj mi sidiĝis en seĝ-

ojn, la aliaj homoj eksidis sur kuse-
nojn surplanke ĉirkaŭ 20 cm alta
tablo.

La edzinon mi preskaŭ ne vidis,
escepte kiam ŝi disdonis specon de
rnelono, aŭ disservis la trinkajon.
Laŭte maĉante mi manĝis mian me-
lonon, kaj tre aŭdeble mi trinkis
mian „kalpis", tre bongustan al mi
nekonatan laktan-trinkajon. Se vi
ne laŭte maĉas kaj trinkas, oni pensas
ke vi ne ŝatas la mangajon kaj
trinkajon, kaj oni estos certe ofen-
dita. Ju pli laŭte, des pli bone. Do
ĝuste tie-ĉi bone pripensu: de 1'lando
Moro, de 1'lando Honoro. Vi vidas ke
mi ne enuis.

Mi havis belegan tempon. Pri tio
ja zorgis miaj Japanaj amikoj. Sed
kelkajn tagojn poste okazis io, kio fa-
migus min kaj Esperanton en unu
tago. Mia amiko Matumoto invitis
min judi en la Taktatori Liceo. Trame
ni iris al Suma, stranddistrikto de
Kobe. Tie staris granda griza Lernejo.
„Gi enhavis 2000 infanojn", rakontis
mia amiko. Sed nun ili havis ferion.
En la ĉambro de la direktoro ni trin-
kis japanan teon kaj tie mi konatiĝis
kun s-ro J. Fakunagi, profesoro pri
liemio, fiziko kaj biologio. Li estas
ankaŭ konata pentristo en Japanio
kaj li estis tiel afabla desegni mian
portreton. „En Eŭropo oni kulimas
plenigi la tutan tukon, sed en Japanio
oni desegnas la ĉeffiguron per kelkaj
linioj kaj strekoj sur la tukon kaj
lasas la ceteron al la fantazio de la
publiko", diris s-ro Fakunagi. Tiel ni
iom babiladis. Poste ni iris al la doion
en la 2a etaĝo (la Japanoj nomas tion
pli loglke 3an etaĝon1. Kaj tie aterdis
min jurnalistoj kaj fotografistoj de la
4 plej gravaj Japanaj ĉiutagaj gazetoj.

Mi ludis judon kun junuloj kiuj ek-
zercis judon 2 ĝis 3 jarojn. Multe oni
fotografis kaj poste sekvis intervjuo.
Estis jurnalistoj pri ĝeneralaj temoj.
Ili rakontas ke iliaj gazetoj tre favoras
Esperanton kaj ĉiam mencias eventu-
alajn novajojn pri Esperanto kaj ĝ ia
movado. Post la judado, fotografado
kaj intervjuado mi banis kaj vestis
min kaj ni reiris al la diretorejo. Tie
mi instruis al kelkaj gelerantoj pri
Nederlando, dum sur miaj genuoj kuŝis
granda atlaso kun geografia mapo de
Nederlando. Ĉian, kion mi diris oni
eternigis per magnetofonbendo.

La postan tagon, kiam mi estis ha-
zarde en la oficejo de la kompanio,
mi vidis grandan foton de mi malan-
taŭ la vitro de la Preskonstruajo.

En la posttagmezo s-ro Haŝizume,
eksŝipmaŝinisto, venis sur la ŝipon
por alporti al mi la jurnalojn Tri
(Sankei Mainiĉi kaj inko).

Kompreneble mia restado en Nipon
estis tro mallonga por ricevi profun-
dan impreson pri la lando kaj estas

daŭrigo s. p. 8)



FLANDRA ESPERANTISTO

Universala Esperanto Asocio
Nederlan.da teritirio.

En la Universala Kongreso en Mar-
seille, la Komitato de U.E.A. decidis,
pro la daŭre altigantaj prezoj en la
mondo, plialtigi la kotizojn por 1958
per 25 (4, tiel ke por la diversaj ka-
tegorioj ili nun estas:
Dumviva Membro 	 DM F. 250,00
Patrono 	 P F. 1;?5,00
Membro Subten.anto 	 MS F. 18,75
Membro Abonanto 	 MA l+'. 12,50
Membro kun jarlibro 	 MJ F. 6,25
Simpla Abono 	 SA F. 9,50

L.E.E.N.-anoj rajtas por MA kaj MJ
F. 0,25 mapli.

Per frua pago vi helpas la bonan
funkeiadon ne nur de la Teritoria O-
ficejo, sed ankaŭ tiun de la C.O.

Oni bonvolu pagi nur en ia girkonto

Mabesoone-Fondaĵo
Raporto de la kasistino, F•ino J. E.
Prins, Hora Siccama Singel, Groningen

(iirkonto No. 815889
S-ro L.S., Groningen 	 F. 5.-
S-ro J. B., Appingedam 	- 	2.—
Alkmaar 	 18.—
Almelo 	 10.—
Deventer 	 20.—
Groningen 	 - 71.70
Haarlem 	 - 80.50
Krommenie 	-  10.—
Leeuwarden 	-  15.—

entute F. 232.20
Krommenie kaj Leeuwarden sendis

la monon meze dè februaro 1957, ne al-
doninte, ke la sumo rilatis al la jaro
1956.

Bonvolu, se eble, sendi la monon an-
taŭ la nova jaro kaj se tio ne eblas
indiki la koncernan jaron.

Individuaj membroj imitu la ekzem-
plon de la seke ioj.

La kasistino.

(datlrigo de p. 7)
ĉi tiu artikolo tro povra prezenti ĉiujn
miajn impresojn, sed en ĉi tiu mallon-
ga tempo kiun mi trapasis en lando
mi spertis ke 'la Japanoj estas popolo
afablega, popolo diligenta, popolo sa-
ĝa kaj pura.

Kun varma danko mi memoras la
helan tempon kiun mi trapasis inter
miaj gastamaj Japanaj samideanoj.

Certe Japanio okupos gravan lokon
en la Esperanto-movado en la Oriento.
Jam nun ĝi estas la kerno de la Es-
peranto-vivo en Azio.

K. RUIG.
Rim. Judo = Japana• sporto, iom simt-

las luktado
Kendo = Japana glansporto, tre
malnova.
Dojo = J•udejo, sportejo por ju-
do kaj ju- ĵitso.
Judoka = jndano r japane)

No. 2426.19 de la ĉefdelegito S-ro J.
Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam
C., Tel. 01800/50871.

Novaj Delegitoj, Vic-Delegitoj kaj
Fakaj Deligitoj.

Se en via logloko ankoraŭ ne estas
Delegito, Vic-Delegito (vidu la jarli-
bron) vi bonvolu anonci vin ĉe via
sekcia estraro aŭ se vi logas en loko,
kie ne estas sekcio de L.E.E.N. ĉe la
ĉefdelegito por tiu interesa funkcio.
Kondiĉio estas, ke vi minimume dum
unu jaro estas individua membro de
U.E.A. Ni volonte havos delegitojn etc
banlokoj kaj sur la nederlandaj ins-
uloj.

Reklamoj en la jarlibro.
Por ke nia jarlibro estu kiel eble

plej grava estas dezirinde ke gravaj
firmaoj reklamu en fli. La kostoj
estas treege malaltaj kompare kun
tiuj en gazetoj ktp. La tarifoj estas
por 1 tuta pago nur F. 64,—; por Vi
F. 32,—; por L¢ F. 16,— kaj por Vs
F. 8,—.

Tekston kaj pagon w bonvolu sendi
kiel eble plej baldaŭ al la ĉefdelegito.

Plifortigu U.E.A. Varbu novajn mem-
brojn. 1958 estu por nia asocio r kor-
da jaro.

BELARTA ALDONO
AL LA REVUO „ESPERANTO"
UEA komunikas: La Komitato de-

cid5s eksperimente eldoni, je la fino
de marto 1958, belartan aldonon al
la jarkolekto 1958. Tiu aldono, kiu ha-
vos la saman formaton kiel la revuo
„Esperanto" - unuvorte, ĝi kun la
revuo formos unu tutajon, kiu povos
esti kunbindita por formi eĉ pli agra-
blan kaj valoran voluanon. La en-
havo estos helarta kaj literatura,
kaj kontribuos konataj aŭtoroj novaj
kaj malnovaj".

La prezo de la kajero estos 38,50
b.fr. por individuaj membroj de UEA,
kaj por aliaj 45,50 b.fr. UEA invitas
ĉiujn esperantistojn jam nun antaŭ -
mendi ĝin. De la sukceso de la unua
numero dependos la plua evoluo de
tiu eksperimento, kaj la eldonkvanto
dependos de la nombro de antaŭ -
mendoj. Mendu do tuj pere de via
peranto, uzante la pĉk. ĉi supre men-
ciitan.

(Por la Flundroj)

Korespond-Adresoj
S-r•o Albet Puf fr, Kielerst. 39 II, Leip-
zig N 25. D.D.R.
S-ino Anna Valĉikova, Zborovska 8,
Liberec Celioslovakio.
5-ino Ermelinda Berlengieri, Cocham-
hamha 407 Rosario (Santa Fé) Argen-
tino.
S-ro Adati Sizuka, Aiti gydz8 Syokuhin
K.K. 3-18 Tatemitukya - tyo, Nagoya -
si Japanuo.

LA TRILANDA-RENKONTIO
en Hoensbroek 21- --22 Septembro 1957a

Kiam la vagonaro portis min al tiu
ĉi parto de Nederlando por partopreni
la supre nomitan kunvenon, mi estis
ĝoja ke oni donis al mi okazon kona-
tigi kun niaj membroj en Treebeek.

Proksimume je 7.15 h. la prezidanto
sro Kok malfermis la kunvenon en
klu li unue bonvenigis la ĉeestantojn
kaj precipe la reprezendantinon de
L.E.E.N. Li petis momente sta-
rigi por memori la mortintan S-ron
Ploum el Wau.bach. Poste li esprimis
sian bedaŭron ke ne estas tiom da vizi-
tantoj kiel kutime, sed samtempe estis
arĝenta jubileo de Esperanto-kluho en
Kolonjo kaj ankaŭ la reganta gripo
kaŭzis ke samideanoj kiuj intencis
veni, ne povis ĉeesti. Sed tamen! li es-
peris ke la renkontigo sukcesos kaj
post tiuj vortoj li transdonis la parolon
al Skabeno Manhens kiu parolis nome
de la Hoensbroeka komunumestraro.
La skabeno Esperantlingve bonvenigis
la gastojn en sia urbo. Li lernis Espe-
ranton en 1929a sed pro multa laboro
li ne plu povis okupi sin pri Esperanto.
Li finis pel- la esprimo „unu homaro,
unu lingvo", ĉar laŭ ii ĝi estas la nura
solvo por diversaj nuntempaj proble-
moj.

Poste kelkaj reprezentantoj salutis
la ĉeestantojn, La. s-ro Fermenish el
Stolberg nome de la Germana lim-
regiono, s-ro Burnell por la Liegaj
Esperantistoj kaj via raportinto nome
de L.E.E.N.

La serioza programo estis s'kvata
de teatrajetoj. Estis amuzaj teatrajoj
en kiuj la membroj montrigis esti bo-
naj aktoroj kaj mi volas fari unu es-
cepton kaj speciale ment.ii f-inon A. E.
Goessens, kiu meritas multan laŭdon.
La muziko kiu sekvis estis laŭ mia
gusto tro brua, sed tamen regis agra-
bla sfero speciale dum la lotumado.

La sekvintan tagon estis laborkun-
sido kaj plue oni aŭdis la demandon
kielmaniere oni povas atingi .a junu-
laron. Posttagmeze ni ekskursis al la
fama subtera akvario en Valkenburg
kaj dumvoje ni havis la okazon flui
la Limburgan pejzaĝon. Eii la akvario
oni gvidis nin tra diversaj mallumaj
koridoroj subteraj kaj ni povis admiri
la diversajn specojn de la fiŝfamilio,
speciale la „katfiŝo" estis por la fiŝ-
kaptistoj inter niaj membroj interesa,
ĉar se ili kaptus tian grandan fiŝon,
ili certe rajtus paroli en 'la latina lin -

gvo de la fiŝkaptistoj.
Sed la horo de disigo alvenis kaj post
komuna fotografado ni adiaŭis. Estis
belaj tagoj kaj mi jam, komunikas al
vi ke la sekvonta trilanda-rekontiĝo
okazos la 14an kaj la 15an de Decem-
bro '57a en Aken.

P. Oosthoek.
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